
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

ดอ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ว 
 
    
ซึง่คาดวา่จะเป็นแนวตา้นส าคญัทีอ่าจจะมแีรงเทขายออกมา 
 
   
 
 
 

 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัลดลงและปิดตลาดต ่ากว่า 1,800 
ดอลลาร ์   หลงัจากเพิม่ขึน้ตดิต่อกนั 2 วนั  เน่ืองจากตลาดหุน้
สหรฐัทีป่รบัขึน้และสหรฐัเปิดเผยดชันีการผลติรฐันิวยอรก์เดอืน
ก.ย.แขง็แกร่ง โดยเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 34.3 สงูกว่าตลาดคาดจะลดลง
เหลอื 18.1 จากทีเ่ดอืนส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 18.3 ทางดา้นกองทนุ 
SPDR Gold Trust ขายทองค า 1.75 ตนัเมื่อวาน 

 คนืน้ีสหรฐัจะประกาศยอดคา้ปลกีเดอืนส.ค. ตลาดคาดจะลดลง
0.7% จากทีเ่ดอืนก.ค.ลดลง 1.1% ดชันีกจิกรรมการผลติของเฟด
สาขาฟิลาเดลเฟียเดอืนก.ย. ตลาดคาดจะลดลงเหลอื 18.9 จากที่
เดอืนส.ค.อยู่ทีร่ะดบั 19.4 จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานราย
สปัดาห ์ตลาดคาดจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 325,000 ราย จากทีส่ปัดาห์
ก่อนหน้าน้ีอยู่ทีร่ะดบั 310,000  ราย  

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,780- 
1,810 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,810-1,815 ดอลลาร ์ ซึง่คาด
อาจจะยงัไม่สามารถผ่านขึน้ไปได ้ ถา้ผ่านขึน้ไปไดจ้ะมแีนวตา้น
ถดัไปที ่1,820 ดอลลาร ์และ 1,830 ดอลลาร ์  สว่นแนวรบัอยูท่ี ่
1,780 ดอลลาร ์และ 1,770 ดอลลาร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
1,792.57 -11.53 1,780/1,770 1,810/1,820 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแท่ง 96.5% 

16 กนัยายน 2564 

 

ทองค ำปรบัลดลงต ำ่กว่ำ 1,800 ดอลลำร ์   

คืนน้ีสหรฐัจะประกำศยอดค้ำปลีกเดือนส.ค. 

รำคำทองค ำคำดจะเคล่ือนไหวในกรอบ 1,780- 1,810 ดอลลำร ์

 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,050 +150 27,700/27,600 28,100/28,250 

 

 

รำคำทองแท่ง (บำท) (15/09/64) 
รบัซือ้      

27,950 

ขายออก            

28,050 

Gold Indicators (15/09/64)  ปิด เปลีย่นแปลง 

กองทนุ SPDR Gold Trust (ตนั) 998.46 -1.75 

ดชันีค่ำเงินดอลลำร ์ 92.66 +0.05 

ดชันีดำวโจนส ์ 34,814.39 +236.82 

รำคำน ้ำมนัดิบ BRENT (USD) 75.46 +1.86 

บำท/ดอลลำรส์หรฐั 32.85 -0.08 

 



 

 

 

 

 

(15/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,170 +170 5,727 9,127 

GF10Z21 28,200 +150 2,825 7,385 

GF10G22 28,250 +180 2,263 3,953 25,410   

 
GF10V21 

 
โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนต.ค.64 

Close  chg  Support  Resistance 
28,060 -120 27,880/27,750 28,240/28,400 

 
ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรทีร่าคาทอง 
Spot 1,810 ดอลลาร ์(GF 28,240 บาท) การเปิดสถานะซือ้
รอบใหม่รอใหร้าคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์ 
(GF 27,880 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 1,770 
ดอลลาร ์(GF 27,750 บาท) 

 

(15/09/64) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,802.50 +14.30 34,132 31,272 

GOZ21 1,805.90 +14.20 27,258 29,626 

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GOU21 1,795.50 -7.30  15,941 20,960 

GOZ21 1,798.60 -7.50  13,179 22,320 

     

     
GOU21 

 
Gold Online Futures เดือนก.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 
1,795.50 -7.30  1,782/1,772 1,812/1,822 
 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

ส าหรบันกัลงทุนทีซ่ือ้ไวแ้นะน าขายท าก าไรที่ราคา GOU21 
1,812 ดอลลาร ์ การเปิดสถานะซือ้รอบใหม่รอใหร้าคา 
GOU21 ปรบัลงมาที ่ 1,782 ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดั
ขาดทุนที ่1,772 ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมำณ คงค้ำง 

GF10V21 28,060 -120 1,348 7,028 

GF10Z21 28,100 -110 691 7,064 

GF10G22 28,130 -120 390 2,669    

 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 



 

  

 

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิ Spot เมื่อวานปิดตลาดทรงตวั ส าหรบั
ราคาโลหะเงนิ Spot คาดเคลื่อนไหว Sideway โดยมแีนว
รบัที ่ 23.40 ดอลลาร ์  ขณะทีม่แีนวตา้น 23.90-24 
ดอลลาร ์และ 24.30 ดอลลาร ์ 

กลยุทธก์ารลงทุนใน Silver Online Futures แนะน าเทรด
ดิง้ระยะสัน้ตามกรอบราคา SVFU21 23.40-24 ดอลลาร ์
การเปิดสถานะซือ้แนะน าทีร่าคา SVFU21 23.40 
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่23.20 ดอลลาร ์ 

 

 

ทศิทางเงนิบาทในวนัน้ีคาดแขง็ค่าขึน้เลก็น้อย ทัง้นี้เงนิ
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิหลกัๆ หลงั
สหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงนิเฟ้อทีต่ ่ากว่าตลาดคาดการณ์ ซึง่
จะลดแนวโน้มทีธ่นาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ และปรบัลดวงเงนิมาตรการผ่อนคลายเชงิ
ปรมิาณ (QE) ซึง่ USD Futures เดอืนก.ย.2564 คาดจะ
มแีนวรบัที ่ 32.80 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้น 33 
บาท/ดอลลาร ์
 



 

  

 
 
  

ตลำดกำรเงินต่ำงประเทศ: ดอลลอ่์อนค่ำ คำดเฟดชะลอหัน่ QE หลงัเงินเฟ้อต ำ่กว่ำคำด 
          ดอลลารส์หรฐัออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิหลกัๆ ในการซือ้ขายทีต่ลาดปรวิรรตเงนิตรานิวยอรก์เมือ่คนืทีผ่า่น
มา (15 ก.ย.) โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณ์ทีว่่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะชะลอปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
และปรบัลดวงเงนิในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) หลงัสหรฐัเปิดเผยเงนิเฟ้อทีต่ ่ากว่า
คาด   ดชันีดอลลารซ์ึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทยีบกบัสกลุเงนิหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงนิ ลดลง 
0.09% แตะที ่92.5425 เมือ่คนืนี้ 

ตลำดโลหะมีค่ำต่ำงประเทศ : ทองปิดลบ $12.3 นลท.ขำยสินทรพัยป์ลอดภยัหลงัหุ้นพุ่ง 
          สญัญาทองค าตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งหลุดจากระดบั 1,800 ดอลลารเ์มือ่คนืทีผ่า่นมา (15 ก.ย.) เนื่องจากนกัลงทุน
เทขายท าก าไรหลงัจากสญัญาทองค าพุง่ขึน้ในชว่งทีผ่า่นมา นอกจากนี้ ความแขง็แกรง่ของตลาดหุน้สหรฐัยงัสง่ผลใหน้กั
ลงทนุเทขายทองค าในฐานะสนิทรพัย ์ ทัง้นี้ สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดอืนธ.ค. 
ลดลง 12.3 ดอลลาร ์หรอื 0.68% ปิดทีร่ะดบั 1,794.8 ดอลลาร/์ออนซ ์สญัญาโลหะเงนิสง่มอบเดอืนธ.ค. ลดลง 8.4 เซนต ์
หรอื 0.35% ปิดที ่23.801 ดอลลาร/์ออนซ ์

ตลำดน ้ำมนัดิบต่ำงประเทศ : น ้ำมนั WTI ปิดพุ่ง $2.15 ขำนรบัสตอ็กน ้ำมนัดิบลดลงต่อเน่ือง 
          สญัญาน ้ามนัดบิเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนวิยอรก์ปิดพุง่ขึน้ทะลุระดบั 72 ดอลลารเ์มือ่คนืทีผ่า่นมา (15 ก.ย.) ขาน
รบัสตอ็กน ้ามนัดบิของสหรฐัทีป่รบัตวัลดลงตดิต่อกนัเป็นสปัดาหท์ี่ 6 ซึง่ท าใหน้กัลงทนุเชื่อมัน่ว่าความตอ้งการใชน้ ้ามนัใน
สหรฐัยงัคงแขง็แกร่ง  สญัญาน ้ามนัดบิ WTI สง่มอบเดอืนต.ค. เพิม่ขึน้ 2.15 ดอลลาร ์หรอื 3.1% ปิดที ่72.61 ดอลลาร/์
บารเ์รล   สญัญาน ้ามนัดบิเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดอืนพ.ย. เพิม่ขึน้ 1.86 ดอลลาร ์หรอื 2.5% ปิดที ่75.46 ดอลลาร/์
บารเ์รล 

ตลำดหุ้นต่ำงประเทศ : ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 236.82 จดุรบัแรงซ้ือหุ้นพลงังำน-ข้อมลูศก.สดใส 
          ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุง่ขึน้เมือ่คนืทีผ่่านมา (15 ก.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากค าสัง่ซือ้หุน้กลุ่มพลงังาน 
หลงัจากราคาน ้ามนั WTI ทะยานขึน้กว่า 3% นอกจากนี้ ตลาดยงัขานรบัดชันีภาคการผลติของสหรฐัทีข่ยายตวัแขง็แกรง่
เกนิคาด   ดชันีเฉลีย่อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที ่34,814.39 จุด เพิม่ขึน้ 236.82 จุด หรอื +0.68% ดชันี S&P500 ปิดที ่
4,480.70 จุด เพิม่ขึน้ 37.65 จุด หรอื +0.85% ดชันี Nasdaq  ปิดที ่15,161.53 จุด เพิม่ขึน้ 123.77 จุด หรอื +0.82% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
เกำหลีเหนือยิงขีปนำวธุลงสู่ทะเล คำดตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษญ่ีปุ่ น 
          กระทรวงกลาโหมของญีปุ่น่เปิดเผยว่า เกาหลเีหนือไดย้งิขปีนาวธุลงสูท่ะเลในเมื่อวานนี้ โดยขปีนาวุธไม่ไดต้กลงสูเ่ขตแดน
ของญีปุ่น่ แต่เชื่อว่าตกลงในพืน้ทีด่า้นนอกเขตเศรษฐกจิพเิศษของญีปุ่น่   การยงิขปีนาวุธของเกาหลเีหนือในวนัน้ีเกดิขึน้เพยีงไม่กี่
วนัหลงัจากเมื่อวนัจนัทรท์ีผ่่านมา (13 ก.ย.) เกาหลเีหนือไดอ้า้งความส าเรจ็ในการทดสอบยงิขปีนาวุธร่อนพสิยัไกล (long-range 
cruise missile) รุ่นใหมใ่นชว่งสดุสปัดาห ์ โดยขปีนาวธุรุ่นใหมซ่ึง่พฒันาโดยสถาบนัวทิยาศาสตรด์า้นกลาโหมของเกาหลเีหนือนัน้ 
สามารถท าลายเป้าหมายทีอ่ยู่ไกลประมาณ 1,500 กโิลเมตร (930 ไมล)์    ส านกัขา่วกลางของเกาหล ี(KCNA) ระบุว่า เกาหลเีหนือ
ไดท้ าการทดสอบยงิขปีนาวธุร่อนพสิยัไกลรุ่นใหม่เมื่อวนัเสารแ์ละวนัอาทติยท์ีผ่่านมา โดยขปีนาวุธดงักล่าวไดร้บัการยนืยนัในดา้น
ประสทิธภิาพและความแม่นย า พรอ้มระบุว่า เกาหลเีหนือมคีวามคบืหน้าอย่างมากในการพฒันาขปีนาวธุในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา    
การทดสอบขปีนาวุธครัง้ล่าสดุของเกาหลเีหนือเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีเ่กาหลเีหนือไดแ้สดงท่าทไีม่พอใจสหรฐัทีเ่ดนิหน้าซอ้มรบ
ร่วมกบัเกาหลใีต ้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ นายคมิ ยงชอล เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของเกาหลเีหนือไดอ้อกมาเตอืนว่า เกาหลใีตแ้ละสหรฐั
ตอบแทนความหวงัดขีองเกาหลเีหนือดว้ย "การกระท าอนัเป็นปรปกัษ์" และยงักล่าวดว้ยว่าเกาหลใีตเ้ลอืกทีจ่ะละทิง้โอกาสในการ
ยกระดบัความสมัพนัธใ์หด้ขีึน้ 
 

ส่ือสหรฐัช้ีจีนอำจเป็นฝ่ำยส่งมอบวคัซีนโควิดให้แก่ประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลก 
          เวบ็ไซตอ์าซอิอส นิวส ์ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์า่วของสหรฐัรายงานว่า "สหรฐัไม่ใช่ประเทศทีส่ง่มอบวคัซนีใหแ้ก่ประเทศสว่นใหญ่
ทัว่โลก แต่จนีอาจท าได"้  อาซอิอส นิวสร์ายงานโดยอา้งขอ้มลูจาก Airfinity บรษิทัดา้นการวเิคราะหว์่า "สหรฐัและกลุ่มประเทศ
ตะวนัตกสามารถฉีดวคัซนีใหแ้กว่ยัรุ่นและฉีดวคัซนีกระตุน้ใหแ้กทุ่กคน และยงัมวีคัซนีเกนิ 1.2 พนัลา้นโดสทีส่ามารถสง่ไปยงั
ประเทศอื่นไดใ้นปีนี้"  อย่างไรกต็าม รายงานระบวุ่า "มแีนวโน้มว่าสหรฐัและบรรดาบรษิทัเวชภณัฑจ์ะยงัไม่สามารถท าใหป้ระเทศ
ยากจนและยงัไม่ไดร้บัวคัซนี หลุดพน้จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แต่จนีอาจท าได"้    โครงการ COVAX ขององคก์าร
อนามยัโลก (WHO) เผยว่า จากการประมาณการ โครงการไดร้บัวคัซนีน้อยกว่าทีค่าดไว ้ 25%  ทัง้นี้ วคัซนีทีผ่ลติจากจนียงั
สามารถเกบ็ไวท้ีอุ่ณหภมูติูเ้ยน็ปกต ิและหลายฝา่ยเชื่อว่า จนีจะสามารถจดัหาวคัซนีไดม้ากกวา่ 
 

"ไบเดน" โต้ข่ำวหลงัส่ือรำยงำน "สี จ้ินผิง" ไม่รบัข้อเสนอร่วมหำรือแบบพบหน้ำ 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดป้ฏเิสธรายงานขา่วทีว่่า ประธานาธบิดสี ี จิน้ผงิของจนีไดป้ฏเิสธขอ้เสนอของปธน.ไบ
เดนทีต่อ้งการจดัการประชุมหารอืแบบพบหน้ากนั   "เรื่องนี้ไม่เป็นความจรงิ" ปธน.ไบเดนตอบค าถามหลงัผูส้ ือ่ขา่วถามว่า เขา
ผดิหวงัหรอืไมท่ีป่ธน.สไีม่ตอ้งการหารอืร่วมกบัเขา  ก่อนหน้านี้หนงัสอืพมิพไ์ฟแนนเชยีลไทมสร์ายงานโดยอา้งกลุ่มบุคคลที่
รบัทราบเกีย่วกบัการหารอืทางโทรศพัทร์ะหว่างปธน.ไบเดน และปธน.ส ีจิน้ผงิเมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา ซึง่ระบุว่า ปธน.สไีม่ไดต้อบรบั
ขอ้เสนอของผูน้ าสหรฐั แต่ระบวุา่ฝ ัง่สหรฐัมที่าททีีแ่ขง็กรา้วต่อจนีน้อยลง  นอกจากนี้ ไฟแนนเชยีลไทมสย์งัอา้งถงึหนึ่งในแหล่งขา่ว
ซึง่ระบุว่า ปธน.ไบเดนยงัเสนอใหจ้ดัประชุมสดุยอดเพื่อสานสมัพนัธก์บัปธน.ส ี แต่ปธน.สยีงัไมไ่ดต้อบรบัโดยทนัท ี โดยสาเหตุสว่น
หนึ่งอาจเป็นเพราะความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19   ดา้นนายเจค ซลัลแิวน ทีป่รกึษาดา้นความมัน่คง
แห่งชาตขิองท าเนยีบขาวระบุในแถลงการณ์เมื่อวนัองัคารตามเวลาสหรฐัว่า "รายงานขา่วนี้ไม่เป็นความจรงิ และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การสนทนาทางโทรศพัทร์ะหว่างผูน้ าทัง้สองประเทศ" 

แหล่งข่ำว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ 
ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ 

ครัง้ก่อน 

 13 ก.ย. 64 ญ่ีปุ่ น 6.50 น. ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนส.ค.(y/y) 5.5% 5.7% 5.6% 

 14 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.(m/m) 0.3% 0.4% 0.5% 

15 ก.ย. 64 จีน 9.00 น. การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. (ytd/y) 8.9% 9.1% 10.3% 

 จีน 9.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค..(y/y) 5.3% 5.8% 6.4% 

 จีน 9.00 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค.(y/y) 2.5% 6.9% 8.5% 

 ยโุรป 16.00 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนก.ค.(m/m) 1.5% 0.6% -0.1% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนก.ย. 34.3 18.1 18.30 

 สหรัฐ 20.15 น. การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนส.ค.(m/m) 0.4% 0.5% 0.9% 

 สหรัฐ 21.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล) -6.4 -3.6 -1.5 

16 ก.ย. 64 สหรัฐ 19.30 น. ยอดค้าปลกีเดือนส.ค. (m/m)  -0.7% -1.1% 

 สหรัฐ 19.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนก.ย.  18.9 19.4 

 สหรัฐ 19.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์  325,000 310,000 

17 ก.ย. 64 สหรัฐ 21.00 น. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนก.ย.ของม.มิชิแกน 
(เบือ้งต้น) 

 71.9 70.3 


